Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. március
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások

Fontos változás! A Nemzeti Jogszabálytár felhasználási feltételei miatt a Zsebtörvénytár cdnken nem szerepelhet a jogszabályok teljes szövege, csak a jogszabály/rendelet száma és címe.
Viszont: a cd-n kiemelve találhatók a legfontosabb változások, aminek segítségével egy pillantással végiggörgetve látható, hogy mik változtak abban az évben vagy abban a hónapban.
Akit bővebben érdekel valamelyik jogszabály(változás), a Nemzeti Jogszabálytárban, a
https://njt.hu oldalon tud utánanézni, ill. onnan saját magának kinyomtatni vagy pdf-ként a
számítógépére elmenteni.
A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:
99/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 47/2022 (III.10) Hatályos: 2022. 03. 10. 22 órától
3. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) veszélyhelyzetben a 2. § rendelkezéseinek végrehajtását meghatározott időtartamra - a környezetvédelemért felelős miniszter
véleményének figyelembevételével - felfüggesztheti.
*
(1a) A közlekedésért felelős miniszter veszélyhelyzetben a 2. §-ban foglalt időszakot legfeljebb
kettő nappal kiterjesztheti.
*
(2) A miniszter a felfüggesztésre vagy kiterjesztésre vonatkozó döntést az elektronikus média útján hozza az érdekeltek tudomására.

Új jogszabályok:

Ebben a hónapban az alábbi, a Zsebtörvénytár-ba is besorolható új jogszabályok jelentek meg:
9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének
részletes szabályairól - újként felvéve
Hatályos: 2022. 03. 01.
1. Az igazgatási szolgáltatási díjak köre és mértéke
1. § A kérelmező ügyfél az eljárás kezdeményezésekor az e rendelet szerinti
a) hatósági eljárásokért az 1. mellékletben,
b) szakhatósági eljárásokért a 2. mellékletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat fizet.
2. Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, kezelése
3. Az igazgatási szolgáltatási díjak visszatérítése
4. A felügyeleti díj mértéke, fizetése, beszedése, kezelése

A

B

C

1.

Egyes igazgatási eljárások

Műszaki
Mélyművelésű
üzemi
terv bánya esetén

D
Díj (Ft)

86 000

Kódszám

A0310

1

jóváhagyása
22.

Kőolaj- és földgázbányá- 68 000
szat - ideértve a széndioxid-kitermelést is esetén

A0320

23.

Külfejtéses bánya és 38 000
meddőhányó - < 50 000
t/év termelési kapacitás
esetén

A0330

24.

Külfejtéses bánya és 50 000
meddőhányó - 50 000100 000 t/év termelési
kapacitás esetén

A0331

25.

Külfejtéses bánya és 86 000
meddőhányó - > 100 000
t/év termelési kapacitás
esetén

A0332

26.

Szüneteltetés esetén

22 000

A0340

27.

Bányabezárás, mezőfel- 40 000
hagyás, tájrendezés esetén

A0350

28.

Megszűnt földalatti bá- 75 000
nyák nyitva maradó térségei és egyéb bányászati létesítmények más
célú hasznosítása esetén

A0360

3
3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések - az 50 m össztérfogat
alatti cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések kivételével - engedélyezésének díjai
4. Polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai,
egyes robbanóanyagok és tárgyak, illetve egyes anyagok besorolásának jóváhagyása
2. melléklet a 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelethez
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakhatósági eljárások díjai
A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Díj (Ft)

Kódszám

2.

Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság 26 000
engedélyezési eljárásaiban.

E0100

3.

Szakhatósági állásfoglalás adása a Nemzeti Mé- 23 000
dia- és Hírközlési Hatóság, valamint a Honvédelmi
Minisztérium hatósági eljárásában.

E0300

4.

Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos 57 000
Atomenergia Hivatal hatósági eljárásában.

E0400

5.

Szakhatósági állásfoglalás adása a fővárosi és 23 000
megyei kormányhivatalok engedélyezési eljárásaiban.

E0500

6.

Szakhatósági állásfoglalás adása az igazságügyi 15 000
szakértői névjegyzékbe történő felvételre irányuló

E0600

2

eljárásban.
7.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása.

az
irány- az irányadó
adó díjtétel eljárás kód100%-a
száma

10/2022. (III. 3.) AM rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal
dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról - régi újként felvéve
Megjelent: MK 40/2022 (III.03) Hatályos: 2022. 03. 06.
Többek között módosítja a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes
ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól
Megjelent: MK 40/2022 (III.03) Módosítja:10/2022. (III. 03.) Korm. r. Hatályos: 2022. 03. 06.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) természetes ásványvíz: természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt, a 3. § szerint hivatalosan elismert víz, amely
1. védett, felszín alatti vízadó rétegből - egy vagy több természetes vagy mesterségesen feltárt forrásból vagy kútból - származik,
2. eredendően szennyeződésmentes,
*
3. ásványianyag- és nyomelem-tartalma, valamint egyéb összetevőinek következtében egészségügyi szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, és egyértelműen megkülönböztethető az
ivóvíztől,
4. összetétele és hőmérséklete közel állandó, vagy a természetes ingadozás határain belül van,
5. az 1. számú mellékletben felsorolt összetevőinek mennyisége palackozáskor nem haladja meg az
ott megengedett határértékeket,
6. mikrobiológiai szempontból megfelel az 5. § előírásainak;
b) forrásvíz: természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt víz, amely megfelel a 10. § előírásainak;
c) ivóvíz: emberi fogyasztásra szánt víz, amely megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak,
d) szikvíz: olyan szén-dioxiddal dúsított ivóvíz, amelyet szifonfejes palackban hoznak forgalomba;
*
e) dúsított, ízesített vagy dúsított és ízesített víz: emberi fogyasztásra szánt víz, amelyet természetes ásványvíz, forrásvíz vagy ivóvíz
- dúsításával,
- ízesítésével, vagy
- dúsításával és ízesítésével
állítanak elő.
3. § (1) Magyarországon természetes ásványvíz megnevezéssel csak hivatalosan elismert víz hozható forgalomba.
*
(8) A természetes ásványvíz elismerését, illetve az elismerés visszavonását a természetes ásványvíz nevének, a forrás, illetve a kút nevének (jelének), a vízkivételi hely nevének és az országos
kútkataszteri számának megjelölésével a Budapest Főváros Kormányhivatala az egészségügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.
*
(9) A Budapest Főváros Kormányhivatala az elismerésről, illetve az elismerés visszavonásáról 15
napon belül tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot
(a továbbiakban: minisztérium). A minisztérium tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság) az elismerés megadásáról vagy visszavonásáról. A tagállamokban elismert természetes
ásványvizek listája az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül közzétételre.
8. § (1) Tilos jelölésként, illetve a reklámokban olyan megnevezések, védjegyek, kereskedelmi nevek,
márkanevek, illusztrációk, illetve egyéb emblémák vagy más jelölések használata, amelyek a természetes ásványvíz esetében olyan jellegzetes tulajdonságot sugallnak, amellyel a víz nem rendelkezik,
különös tekintettel a víz eredetére, a kitermelési engedély megadásának a dátumára, az elemzések
eredményére, vagy bármely más hasonló, az eredetiséget garantáló utalásokra.
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*

(5) A csomagoláson, címkén, valamint a reklámokban a csecsemőtápszer készítésére való alkalmasságra utaló szavak, jelzők és szimbólumok akkor használhatóak, ha a palackozott természetes
ásványvízen szerepel a „Csecsemőtápszer készítésére alkalmas” megjelölés.
11. § (1) Ivóvízként kizárólag az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő víz palackozható.
*
(2)
(3) Palackozott ivóvíz esetén jelölésként
a) fel kell tüntetni az „ivóvíz” vagy „szikvíz” megnevezést,
*
b)
*
(4) Tilos jelölésként, illetve a reklámokban olyan megnevezések, védjegyek, kereskedelmi nevek,
márkanevek, illusztrációk, egyéb emblémák vagy más jelölések használata, amelyek alapján az ivóvíz
a természetes ásványvízzel vagy a forrásvízzel összetéveszthető, különös tekintettel az „ásványvíz”
vagy „forrásvíz” megnevezésre.
1. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez
A természetes ásványvizekben természetesen előforduló összetevők, valamint az azokra vonatkozó maximálisan megengedett határértékek
2. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez
A természetes ásványvíz jellemző tulajdonságainak megállapítása
3. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez
I. A természetes ásványvíz elismerési kérelméhez benyújtandó dokumentumok
*

4. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez
A természetes ásványvizek és a forrásvizek ózonnal dúsított levegőt alkalmazó kezelése során
keletkező maradékanyagokra vonatkozó határértékek
*

5. számú melléklet a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelethez
A természetes ásványvízre vonatkozó állítások és az állítások alkalmazásának feltételei
4/2022. (III. 25.) KKM rendelet a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton
lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 57/2022 (III.25.) Hatályos: 2022. 03. 26.
Többek között módosítja a 57/2014. (XII. 5.) BM rendeletet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól - régi újként felvéve
Megjelent: MK 56/2022 (III.23) Módosítja: 4/2022. (III. 25.) KKM r. Hatályos: 2022. 03. 26.
2. A büntetésként kiszabott szabálysértési elzárás végrehajtása
3. Pénzbírság, helyszíni bírság, illetve közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárás végrehajtása
4. Értesítés befogadásról, illetve a szabálysértési elzárás kitöltéséről
5. Halasztás, félbeszakítás
6. Intézkedés az ismeretlen helyen tartózkodó elkövető személy felkutatására
7. Szabálysértési elzárás végrehajtása letartóztatásban lévő, javítóintézeti nevelés hatálya alatt álló,
*
illetve idegenrendészeti őrizetben vagy menekültügyi őrizetben lévő elkövető személy esetén
8. Befogadás
9. A szabálysértési elzárás kezdő és utolsó napjának megállapítása
10. A szabálysértési elzárás megszakítása
11. Engedély nélküli eltávozás
12. Az elkövető jogainak gyakorlása
13. Munkáltatás
14. Elhelyezés és ellátás
15. Szabadon bocsátás
16. A szabaduló segélyezése
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Változások:
73/2022. (III. 2.) Korm. rendelet egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 39/2022 (III.02) Hatályos: 2022. 03. 03.
Többek között módosítja a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet egyes gazdaságfejlesztési célú
és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 39/2022 (III.02) Módosítja: 73/2022. (III. 2.) Korm. r. Hatályos: 2022. 03. 03.
3. § (3) * A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 64., 67.,
69., 75., 77-80., 82., 83., 86. és 90. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi
véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
+ Megjelent: MK 58/2022 (III.28) Módosítja: 125/2022. (III. 28.) Korm. r. Hatályos: 2022. 03. 29.
*

3. § (3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 8., 30., 33., 35., 37., 40., 41., 42., 48., 63., 64., 67.,
69., 75., 77-80., 82., 83., 86., 90. és 92. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
*
4. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59.,
62., 63., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90. és 92. sora szerinti beruházás esetében az 1.
§ (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem
állapít meg - tizenöt nap.
*
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62.,
63., 64., 67., 69., 73., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 86., 90. és 92. sora szerinti beruházás esetében az 1.
§ (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.
*
5/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben
foglalt táblázat B:92 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő
telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg,
azzal, hogy
*
92. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal öszszefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr84.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4.
§ (1) és (2) bekezdését, valamint 5/E. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 92. sorát a Módr84.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
*
93. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal öszszefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr85.) megállapított 2. mellékletében
foglalt táblázat 93. sorát a Módr85. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.
*
94. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal öszszefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr86.) megállapított 2. mellékletében
foglalt táblázat 94. sorát a Módr86. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.
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92.

*

Dobozos gyártósor és kap- Budapest X. kerület belterület 41025/2 Budapest Főváros
csolódó raktárkapacitás
helyrajzi számú ingatlan
Kormányhivatalát
bővítés
vezető kormánymegbízott

93.

*

Gyártó üzem és raktár
létrehozására irányuló
beruházás Alsózsolca területén

Alsózsolca közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület 097/35 és belterület
1520, 1506/4, 1506/12 helyrajzi számú
ingatlanok

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

94.

*

Gyártó üzem kapacitás
bővítő beruházás Sajóbábony területén

Sajóbábony közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület 024/269, 024/274,
024/275, 024/276, 024/203, 024/217,
024/202, 024/205, 033/1 és 024/220
helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

78/2022. (III. 4.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 41/2022 (III.04) Hatályos: 2022. 03. 05.
*

VII/A. FEJEZET
A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
*

79. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások és az eljárások végleges lezárását követően a kiszabott bírságok befizetésének nyomon követése, a végleges
döntésének végrehajtása, az ellenőrzés, a szemle, a végleges döntésével összefüggő jogorvoslat, az
ügykövetés, kapcsolattartás, valamint a döntés-felülvizsgálat céljából az alábbi adatokat kezeli:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elérhetőségi címe, elektronikus levélcíme, telefonszámai,
b) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma,
c) az ügyfél számlaszáma, IBAN száma,
d) a nem természetes személy ügyfél
da) cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és
megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetősége, telefonszáma,
db) természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
e) a természetes személy ügyfél természetes személy meghatalmazottjának természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma, valamint
f) az üggyel érintett ingatlan
fa) természetes személy tulajdonosának természetes személyazonosító adatai,
fb) nem természetes személy tulajdonosának cégjegyzék száma, nyilvántartási száma, államháztartási egyedi azonosítója, létrejöttének és megszűnésének időpontja, tevékenységi körei, székhelyének címe, elektronikus levélcíme, az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetősége, telefonszáma,
természetes személy képviselőjének, meghatalmazottjának vagy kapcsolattartójának természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levélcíme, telefonszáma.
(2) Az (1) bekezdés alapján kezelt adat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - más szerv vagy
személy részére nem továbbítható.
*
(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv - ha törvény hosszabb határidőt nem állapít meg - az (1)
bekezdés szerinti adatokat
a) veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatosan kiszabott bírságok esetében bírságfizetés teljesítését követő hat évig kezeli,
b) a hatáskörébe utalt hatósági eljárások esetében - a c) pontban meghatározott kivétellel - az eljárások végleges lezárását követő hat évig kezeli,
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c) a veszélyes áruk szállítására használt tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBCk, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági engedélyezési
eljárások esetében az engedélyek érvényességét követő hat évig kezeli.
*

VII/C. FEJEZET
A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV HATÁSKÖRÉBE UTALT HATÓSÁGI ELJÁRÁ*
SOK ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

8/2022. (III. 11.) ITM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet és a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről,
megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 48/2022 (III.11) Hatályos: 2022. 03. 12.
*

3. § (1) E rendelet alkalmazásában az Unió belvízi útjait 1., 2., 3. és 4. zóna szerinti elkülönítéssel
a következőképpen kell osztályozni:
*
a) az 1. és a 2. zónába tartoznak az (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
1. melléklet 1. fejezetében felsorolt vízi utak;
*
b) a 3. zónába tartoznak az (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 1. melléklet 2. fejezetében felsorolt vízi utak;
*
*
12. § (1) Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező,
a hajózási hatóságnak azonosítás és egyezőség vizsgálata céljából bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy
egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőség-ellenőrző szervezet tanúsította.
*
16. § Ez a rendelet
a) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag- kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és
tanácsi rendelet és
b) az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az uniós belvízi
utak jegyzékének és a vízi járművekre vonatkozó műszaki minimumkövetelményeknek a módosítása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/1308 bizottsági felhatalmazáson
alapuló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Többek között módosítja a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendeletet a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról
Megjelent: MK 48/2022 (III.11) Módosítja: 8/2022. (III. 11.) ITM rend. Hatályos: 2022. 03. 12.
*

1.§ (2) E rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt követően hajó fedélzetén elhelyezett
tengerészeti felszerelésnek meg kell felelnie az (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumok tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeinek.
7. § (1) A termék gyártásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.
*
(2) A hajókormány-emblémának a terméken való feltüntetésével a gyártó felel azért, hogy a
tengerészeti felszerelést, amelyre a megfelelőségi jelölés került, az (EU) 2021/1158 bizottsági
végrehajtási rendelet melléklete szerinti nemzetközi dokumentumokban foglalt tervezési, gyártási és
teljesítménykövetelményeknek és vizsgálati előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották,
valamint az e §-ban és a 8-9. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
*
14. § (5) A megfelelőségértékelő szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelések
céljára használt vizsgálati laboratóriumok megfeleljenek az MSZ EN ISO/IEC 17025/2018 szabvány
követelményeinek.
*
*
31. § (1) Ez a rendelet
a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
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c) a tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tengerészeti felszerelések megfelelőségét értékelő szervezetek által használt laboratóriumokra vonatkozó szabvány tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 30-i (EU)
2021/1206 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
*
(2) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2021. június 22-i (EU) 2021/1158 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/2022. (III. 16.) ITM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoportterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet
módosításáról
Megjelent: MK 51/2022 (III.16) Hatályos: 2022. 03. 17.
*

(1c) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni
a) - a 15. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 2 tonnánál nem nagyobb túllépése miatt az üzemanyagot szállító járművek esetén, ha a jármű
erre a célra kialakított felépítménnyel rendelkezik, valamint
b) - a 15. § (1a) bekezdés a) pontjától eltérően - a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt
érték 10%-át meg nem haladó mértékű túllépése esetén, üzemanyag szállítására alkalmas speciális
felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése
során.
2022. évi I. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról
Megjelent: MK 53/2022 (III.18.) Hatályos: 2022. 03. 21.
Többek között módosítja az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
Megjelent: MK 53/2022 (III.18) Módosítja: 2022. évi I. t. Hatályos: 2022. 03. 21.
*

6. § (4) Az (1) bekezdés szerinti hatósági hozzájárulásra vonatkozó rendelkezést
a) a bányászati joggal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogutódlása,
b) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével a bányászati joggal rendelkező gazdasági
társaságok tulajdonrészének visszterhes és ingyenes átruházása,
c) a bányászati joggal rendelkező nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek 25%-át
meghaladó mértékű visszterhes és ingyenes átruházása, valamint
d) a bányászati jog eredeti szerzésmód keretében történő megszerzése esetében is alkalmazni
kell.
*
50/H. § (1) A 6. § (4) bekezdése szerinti hatósági hozzájárulást a 2021. július 9-ét követően a bányászati joggal rendelkező nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek visszterhes és ingyenes átruházásával történő szerződéskötése esetén megadottnak kell tekinteni, ha az átruházási
folyamat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV.
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi I. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv8.)
megállapított 6. § (4) bekezdése hatálybalépésének napjáig lezárult.
(2) E törvénynek a Módtv8.-cal megállapított 6. § (4) bekezdését a Módtv8. hatálybalépésekor folyamatban lévő bányászati joggal rendelkező nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek
visszterhes és ingyenes átruházási folyamataira is alkalmazni kell.
Többek között módosítja az 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról
Megjelent: MK 53/2022 (III.18) Módosítja: 2022. évi I. t. Hatályos: 2022. 05. 01.
8. § * (3) * Az atomenergia-felügyeleti szerv évente jelentést készít az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, ideértve a 7. § (2) bekezdésében foglalt előkészítő tevékenységet is.
12. § (7) * A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló olyan építményei esetében, amelyeknek nincs szerepük a létesítmény üzemeltetésében az építési engedélyezés iránti kérelmet a létesítési engedélyezési eljárás megindítását megelőzően is be lehet nyújtani. A nukleáris létesítmény és
radioaktívhulladék-tároló olyan építményei esetében, amelyek szükségesek az üzemeltetéshez az
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atomenergia-felügyeleti szerv által lefolytatott építési engedélyezési eljárás - a nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló, az elnök
által kiadott rendelet (a továbbiakban: NBSZ. R.), valamint a radioaktívhulladék-tároló esetében a
radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények
biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységéről szóló, az elnök által
kiadott rendelet (a továbbiakban: TBSZ. R.) szerint - a létesítési engedélyezési eljárással egyidejűleg
is lefolytatható. Az NBSZ. R.-ben meghatározott hosszú gyártási idejű berendezések (nukleáris rendszerek és rendszerelemek) gyártására irányuló engedélykérelem - az engedélyes döntésétől függően
- az NBSZ. R.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a létesítési engedélyezési eljárás alatt is
benyújtható, azonban az ebből eredő minden kockázat, a legyártott termék felhasználásra alkalmassága az engedélyest terheli.
16/A. § (4) c) * a munkavállaló sugárterhelésnek való kitettsége szerinti - az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló elnöki rendeletben meghatározott - besorolását.
(8) * A tevékenység befejezésekor a vállalkozás köteles az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás számára bejelenteni a radionuklidok elnöki rendeletben meghatározott bevitele esetén a
bevitt összes aktivitás vagy a lekötött effektív dózis becsült értékét.
16/B. § * (1) * Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott engedély, vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szolgtv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás szükséges. A tevékenység folytatását az atomenergia-felügyeleti szerv annak engedélyezi, aki rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és
a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló elnöki rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
17. § (2a) * A nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez szükséges földtani kutatás célját szolgáló kutatólétesítményekkel kapcsolatos
engedélyezési eljárásokra a bányászatról szóló törvényt és annak végrehajtására kiadott elnöki rendeletet kell alkalmazni.
(2b) * A nukleáris létesítménnyel és a radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építési engedélyezési eljárásokban építésügyi hatóságként az atomenergia-felügyeleti szerv jár el, eljárására az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabály és önkormányzati rendelet rendelkezéseit az e törvényben, valamint a végrehajtására
kiadott jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) * A nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának tervezett megindítását megelőzően, a nukleáris létesítmény engedélyese elnöki rendeletben foglaltak szerint előzetes biztonsági
tájékoztató benyújtásával tájékoztathatja az atomenergia-felügyeleti szervet a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek való előzetes megfeleléséről (előzetes biztonsági tájékoztató).
(8a) * A létesítés alatt álló nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló hatósági engedélyeit az atomenergia-felügyeleti szerv módosíthatja, amennyiben a módosítási kérelem tartalma megfelel az NBSZ. R.-ben vagy TBSZ. R.-ben meghatározott követelményeknek.
17. * együttműködik a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal az NBSZ. R. szerinti, az engedélyestől független, jogszabály szerint feljogosított ellenőrző szervezet akkreditálási eljárásának értékelő csoportjába történő, a nukleáris területen szakértelemmel rendelkező szakértők kirendelése kapcsán.
(3a) * A 20. §-ban, a 22-26. §-ban és a 28. §-ban meghatározott miniszterek információt és adatokat szolgáltatnak az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe utalt, az (1) bekezdés 5. és 15. pontja
szerinti nemzetközi kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentések előkészítéséhez, valamint a
8. § (3) bekezdése szerint az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló, az Országgyűlésnek benyújtandó éves jelentéshez.
19/C. § (2) * A minősítő bizottság tagjait az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke és az MMK főtitkára közösen jelöli ki. A minősítő bizottságnak legalább öt, de legfeljebb tizenöt, páratlan számú tagja
van, megbízatásuk négy évre szól. A tagok maguk közül elnököt választanak.
Többek között módosítja a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Megjelent: MK 53/2022 (III.18) Módosítja: 2022. évi I. t. Hatályos: 2022. 05. 01.
*

8. § (3a) Ha a felnőttképzési államigazgatási szerv a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a
felnőttképzési szakértőt ezzel egyidejűleg törli a felnőttképzési szakértők nyilvántartásából, a felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított három évig felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba, ide nem értve azt az esetet, ha a szakértő törlésére a továbbképzési kötelezettség nem teljesítése miatt került sor.
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119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 56/2022 (III.23.) Hatályos: 2022. 03. 31.
Többek között módosítja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Megjelent: MK 56/2022 (III.23) Módosítja: 119/2022. (III. 23.) K r. Hatályos: 2022. 04. 01.
*

5. § (1) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1)
bekezdése szerinti - eljárásokat
*
6. § (1) Természetes személy a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti tevékenységeket akkor végezheti, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Természetes személy a 3. § (1)
bekezdés g) pontja szerinti esetben köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.
*
(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e
rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja
vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.
*
(6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén
aa) a kamarai tagság folytonossága,
ab) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítése és
ac) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagdíj befizetése,
b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén
ba) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése és
bb) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése.
7. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:
*
a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek és tevékenységnek
megfelelő, kamarai szabályzat szerinti kredittartalmú
*
10. § (1) A szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati időt az
energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához az 1. melléklet tartalmazza.
*
13. § (1) A területi kamara az országos kamarai szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint
szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A szakmai cím nem eredményeztet újabb jogosultságot. A címet a területi kamara titkára által vezetett építésügyi szakmagyakorlók névjegyzékében (a továbbiakban: névjegyzék) fel kell tüntetni mindaddig, amíg a szakmai címhez
tartozó jogosultsága fennáll.
*
22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.
*
33. § (1) A szakmagyakorlási tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethető. A kérelemben a szünetelés kezdő időpontját
meg kell jelölni. A szüneteltetés kezdő időpontjának a kérelem benyújtását követő első munkanap és
harmadik hónap közé kell esnie. A szüneteltetés időtartama alatt a szüneteltetett szakmagyakorlási
tevékenység nem végezhető.
*
(2) A szüneteltetett tevékenység - külön kérelemre - abban az esetben folytatható, ha a szakmagyakorlási tevékenység szüneteltetésének megszüntetését kérelmező személy a jogi továbbképzési
kötelezettségének teljesítését igazolja.
24. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása
29. Jogkövetkezmények típusai
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II. Szakma
Építészeti-műszaki tervezés
A
1.

B

C

D

E

Szakmagyakorlási Szakterület/részszakterület
Szakterület/
Feladatok,
Képesítési követerület megnevezémegnevezése
részamelyeket az adott
telmény vagy
se
szakterület jelö- szakterületi jogoezzel egyenérlése
sultsággal lehet tékű szakképzés
végezni
III. Szakma
Településrendezési szakértés
A

B

C

1. Szakmagyakorlási Szakterület/
Szakterület/
tevékenység
részszakterület
részmegnevezése
megnevezése szakterület
jelölése

D

E

F

Szakterület/
részszakterület
korábbi jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

IV. Szakma
Építésügyi műszaki szakértés
A
1. Szakterület/részszakterület
megnevezése

B

C

D

E

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Szakterület/
részszakterület
korábbi (mérnök/építész) jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzet

V. Szakma
Építési műszaki ellenőrzés
1. rész
Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

1.

A

B

C

D

Szakterület/részszakterület
megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni

E

Képesítési köveSzakmai
telmény vagy ezzel gyakorlati
egyenértékű szakidő
képzettség

2. rész
Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

1.

A

B

C

D

E

Szakterület/ részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő
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3. rész
A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei
A
1. Szakterület/részszakterület
megnevezése

B

C

D

E

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

VI. Szakma
Felelős műszaki vezetés
1. rész
Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek
B

C

D

E

Feladatok,
amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

A
1. Szakterület/részszakterület
Szakterület/
megnevezése
részszakterület
jelölése

Szakmai
gyakorlati
idő

VII. Szakma
Energetikai tanúsítás
Névjegyzéki jelölés
Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

1.

A

B

C

D

Tevékenység megnevezése

Jelölése

Képesítési minimumkövetelmény vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

Többek között módosítja a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
Megjelent: MK 56/2022 (III.23) Módosítja: 119/2022. (III. 23.) K r. Hatályos: 2022. 03. 31.
30. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai
*

46. § (12) A Kormány a virtuális kormányablak mint új közigazgatási környezet (virtuális ügyintézési platform) kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.
*
(13) A Kormány a kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint automatizált folyamattámogató rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok
ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
*
(14) A Kormány a társasházak működésével összefüggő adatok egycsatornás elérhetőségének
kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/2022. (III. 25.) KKM rendelet a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton
lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 57/2022 (III.25.) Hatályos: 2022. 03. 26.
Többek között módosítja a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
Megjelent: MK 56/2022 (III.23) Módosítja: 4/2022. (III. 25.) KKM r. Hatályos: 2022. 03. 26.
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*

2. § E rendelet alkalmazásában
1. alapellátó orvos: a szerv személyi állományának gyógyító-megelőző és foglalkozásegészségügyi alapellátására foglalkoztatott orvos,
2. egészségügyi alapellátó egység: a szerv azon szervezeti egysége vagy intézménye, amelyet a
személyi állomány gyógyító-megelőző, fogászati és pszichológiai, valamint foglalkozás-egészségügyi
ellátására hoztak létre,
3. egészségvédelmi megbízott: a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakfeladatai szakirányításáért felelős szervezeti egysége által kiadott tematika alapján a rendvédelmi szerveknél kiképzett, a rendvédelmi szervek helyi szerveinél részmunkaidőben - napi két órában - foglalkoztatott személy,
4. foglalkozás-egészségügyi szolgálat: az egészségügyi alapellátó egységen belül foglalkozásegészségügyi ellátást biztosító személy vagy személyek,
5. foglalkozási megbetegedés: az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - a foglalkozási betegségek és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet [a
továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet] szerinti foglalkozási megbetegedés,
6. halálos foglalkozási megbetegedés: olyan, halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a
foglalkozási megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség vagy annak szövődménye,
7. kötött szolgálati és munkahely: az a meghatározott alapterületű, kijelölt hely, amelyet a személyi
állomány beosztott tagja kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott feladatot közvetlenül irányító
személy engedélyével vagy leváltását követően hagyhat el,
8. munka-egészségügyi szaktevékenységgel foglalkozó szakember: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy,
9. munkavédelmi hatóság: a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
szóló kormányrendeletben kijelölt személyek, akik a rendvédelmi szervek vonatkozásában munkabiztonsági, valamint munkaegészségügyi hatósági hatáskört látnak el,
10. munkavédelmi főfelügyelő: munkavédelmi szakfelügyeleti és szakirányítási feladatok ellátására
foglalkoztatott, felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,
11. munkavédelmi felügyelő: munkavédelmi feladatok ellátására foglalkoztatott, érettségivel és
munkavédelmi technikusi szakképesítéssel vagy felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,
12. rendkívüli munkavégzési körülmények: az adott szakterületen a feladat végrehajtását általában
jellemzőtől eltérő körülmények között történő munkavégzés, feladatellátás vagy szolgálatteljesítés, így
különösen az életmentési, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa- és kárelhárítási tevékenység, közvetlen baleseti veszély elhárítása, ismeretlen veszélyforrás esetében történő beavatkozás, szélsőséges klimatikus viszonyok, fegyverhasználat, fegyveres akció végrehajtása, rendkívüli esemény felszámolása,
13. rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak
ellátásához, kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, egyénileg használt, az
élet, testi épség és egészség megóvását szolgáló védőfunkciójú eszköz (a továbbiakban: védőeszköz),
14. nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához szükséges, nem kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott,
közforgalomban kapható, minősítési tanúsítvánnyal rendelkező védőeszköz (a továbbiakban a 13. és
14. pontban meghatározottak együtt: egyéni védőeszköz),
15. szervezett tevékenység: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott szervezett munkavégzés, valamint a rendkívüli munkavégzés és szolgálati feladat ellátása; a munkaidőn, szolgálati
időn kívüli tevékenység akkor tekinthető szervezettnek - tekintettel a 16. pont b) és c) alpontjára -,
amennyiben azt az állományilletékes parancsnok vagy az általa megbízott vezető elrendeli, és azt a
tevékenység meghatározásával, valamint az időpont és az érintett személyek megjelölésével írásban
rögzítik,
16. szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a munkavédelemről szóló törvényben
meghatározott munkabaleseten, illetve a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben meghatározott foglalkozási megbetegedéseken túl az a baleset, illetve betegség, amely a hivatásos állomány tagját
a) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs vagy
utasítás vételétől számított időtől a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történő megérkezéséig,
valamint onnan lakóhelyére menet közben,
b) kiképzési terv, napirend szerint előírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,
c) a rendvédelmi szervek tömegkapcsolatainak erősítése céljából a rendvédelmi szerv által szervezett sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon
érte, illetve azzal összefüggésben keletkezett vagy jelentősen súlyosbodott,
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17. tényleges szolgálatellátás során bekövetkezett baleset, betegség: a 16. pont a) alpontjában
szereplő esetek kivételével a 16. pont szerinti baleset, betegség.
3. §
*
(3) A munkavédelmi főfelügyelő és a munkavédelmi felügyelő jogállását, hatáskörét és feladatait
az érintett szerv szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkaköri leírásban kell meghatározni, önálló beosztását az állománytáblázatban kell rögzíteni.
*
(4) A munkavédelmi tevékenység legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy foglalkoztatásával vagy külső szolgáltató útján is ellátható.
*
*
27. § (1) Az alapellátó orvos az általa észlelt vagy tudomására jutott foglalkozási megbetegedést,
annak gyanúját, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést, valamint a 27/1996. (VIII. 28.)
NM rendeletben meghatározott fokozott expozíciós esetet a munkavédelmi hatósághoz a 12. melléklet
szerinti bejelentő lapon bejelenti.
*
(2) A munkavédelmi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti. A bejelentés alá eső foglalkozási megbetegedéseket a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétett jegyzéke tartalmazza.
(3) A bejelentést
*
a) a foglalkozási megbetegedés kórisméjét vagy annak gyanúját, valamint a foglalkozási eredetű
heveny vagy idült mérgezést megállapító alapellátó orvos a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
*
(3) A kivizsgálás vezetője gondoskodik a 13. melléklet szerinti vizsgálati jegyzőkönyv négy példányban történő kitöltéséről, és egy-egy példányának az állományilletékes parancsnok, az alapellátó orvos
és az érintett személy részére történő megküldéséről. A vizsgálati jegyzőkönyv egy példánya a munkavédelmi hatóság nyilvántartásában marad.
*
(6) A foglalkozási megbetegedés, annak gyanúja, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezések és a fokozott expozíció szolgálati kötelmekkel, munkavégzéssel összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél foglalkoztatott hivatásos jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak
egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott felülvizsgáló egység vezető főorvosának véleménye szükséges. A felülvizsgáló egység vezető
főorvosa szakvéleményét az iratanyag kézhezvételétől számított 30 napon belül elkészíti és megküldi.
A szakvélemény beszerzéséről az állományilletékes parancsnok gondoskodik.
*
(7) Az állományilletékes parancsnok a foglalkozási megbetegedés, annak gyanúja, a foglalkozási
eredetű heveny vagy idült mérgezések, valamint a fokozott expozíciós esetek szolgálattal, munkavégzéssel összefüggő minősítését a munkavédelmi hatóság, a munkavédelmi felügyelő, az alapellátó
orvos, valamint a pszichológus által elkészített és összeállított kivizsgálási dokumentáció, valamint a
felülvizsgáló egység vezető orvosa véleménye alapján végzi el. A bekövetkezett betegséget, mérgezést, expozíciót a hivatásos állomány tagja esetén a 14. melléklet szerinti határozatban szolgálati
kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek kell minősíteni, továbbá dönteni kell arról, hogy
a betegség a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben keletkezett-e, a nem hivatásos állomány tagja esetében a 15. melléklet szerinti határozatban foglalkozási vagy nem foglalkozási megbetegedésnek kell minősíteni. A határozat 6 példányban készül, amelyet a sérült - halál esetén a hozzátartozó -, az alapellátó orvos, a munkavédelmi hatóság és a társadalombiztosítási kifizető hely kap,
valamint egy-egy példány kerül elhelyezésre az érintett személyi anyagába, valamint az irattárba.
Többek között módosítja a 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletet a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 56/2022 (III.23) Módosítja: 4/2022. (III. 25.) KKM r. Hatályos: 2022. 03. 26.
*

11. § (1) A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó szabálysértési hatóság,
valamint a bíróság, továbbá a rendbírságot kiszabó előkészítő eljárást lefolytató szerv a határozatához
- elektronikus és hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - mellékeli a meghatározott fizetési számlára
történő készpénz-átutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza
*
(1a) Az általános szabálysértési hatóság a bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség,
rendbírság végrehajtására folytatott eljárás során a felhíváshoz kitöltött csekkszelvényt mellékel, kivéve, ha a felhívást elektronikus vagy hirdetményi úton kézbesíti. A csekkszelvény tartalmazza
*
(4) A szabálysértési hatóság, részletfizetés engedélyezése esetén - az elektronikus és a hirdetményi
kézbesítés esetét kivéve - valamennyi részlet befizetéséhez szükséges, az egyes részletek meghatározását tartalmazó csekkszelvényt biztosít az elkövető részére.
*
*
22/A. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)-i) pontjában
meghatározottak által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására folytatott eljárás során - az elektroni-
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kus és a hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - a felhívásához kitöltött csekkszelvényt mellékel. A
csekkszelvény tartalmazza
120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.
12.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 58/2022 (III.28) Hatályos: 2022. 03. 29.
3. § (2a) h) * a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban,
i) * Ukrajnában vagy
j) * a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott
rendeletében megjelölt országban
került sor, a védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint Magyarország
területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár
részére a hatóság 15 napon belül - a 2. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen bármely kormányablakban személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtott kérelemre állítja ki.

Emlékeztető:
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Módosítja: 2021. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2022. 03. 01.
*

99/A. § (4a) Ha a helyszíni bírsággal érintett cselekmény bűncselekmény, a helyszíni bírságot megállapító döntés közlésétől számított hat hónapon belüli ügyészségi kezdeményezésre a helyszíni bírságot megállapító döntést vissza kell vonni.
*

127. § (3) Nincs helye perújításnak, ha a bírósági határozat jogerőre emelkedését követően egy év
eltelt.
67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 05.
Többek között módosítja a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
Módosítja: 67/2022. (II. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2022. 03. 05.
*

2. § 8. vasúti híd: olyan vasúti pályatartozék, amely vasúti terhet visel, vasúti pálya alatti szabad
nyílást hidal át, és amelynek belső átmérője, vagy a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen mért
nyílása két méternél nagyobb, a vasúti pályát természetes és mesterséges akadályok felett vezeti át;
*
9. Országos Vasúti Szabályzat: az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet, a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti
Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet és a hagyományos vasúti
rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet.
*
8/D. § Ha van hatályos vasúti műszaki előírás az engedélykérelem tárgyát képező műszaki megoldásra vonatkozóan, a vasúti közlekedési hatóság az ügyfél kérelmére az Országos Vasúti Szabályzatot a vasúti műszaki előírásban foglalt eltérésekkel alkalmazza.
*
42. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továb-
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biakban: Módr. 7.) megállapított 2. § 9. pontját és 8/D. §-át a Módr. 7. hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
Hatály: 2022.III.31. – határozatlan
2. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntartható módon történő előállításával elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás követelményei
9. Az EUTR nyilvántartás
12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
Hatályos: 2022. 03. 01.
A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények
4.8. bányaüzemi egyéb gáztechnológiák.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2021. évi CXXXV. törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
Többek között módosítja a 1996. évi CXVI. törvényt az atomenergiáról
Módosítja: 2021. évi CXXXV. tv.
Hatály: 2022.III.1. - 2022.IV.30.
*

11. § 3. visszaélés méreggel (1978. évi IV. törvény 265. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV.
törvény 282-282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés
új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), illetve kábítószer-kereskedelem (Btk. 176177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178-179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív
anyaggal visszaélés (Btk. 184-184/C. §), méreggel visszaélés (Btk. 188. §),
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
Módosítja: 2021. évi CXXXIV. tv.
Hatályos: 2022. 03. 01., a 2021. évi CXXV. törvény 2. §-a hatálybalépésének napja.
*

242. § (2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával
vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi
el.
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet
követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
244. §
*
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) az állat különös szenvedését okozva,
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozva,
c) nagy nyilvánosság előtt,
d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott, az állat kedvtelésből való
tartásától, illetve az érintett állatfaj tartásától eltiltással érintett állattal szemben az eltiltás tartama alatt,
vagy
e) állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése bűncselekmény miatti elítélést követő két éven belül
követik el.
*
(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
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a) méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat
pusztulását okozva, vagy
b) különös visszaesőként
követik el.
*
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bűncselekményt
szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érdekében, tíznél nagyobb számú kedvtelésből tartott
állatra, a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el.
*
(5) Aki a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ
el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(6) A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű
bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal szervezése.
247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(1a) Aki állatviadalon részt vesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy forgalmaz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(3) Ha a tiltott állatviadal szervezését különös visszaesőként követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,
b) az (1a) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.
*
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal
szervezése, a veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése.
*
Értelmező rendelkezés
*
253/A. § E fejezet alkalmazásában a méreg olyan veszélyes anyag vagy keverék, amely toxikológiai tulajdonságai alapján a belégzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása esetén az állat
életét veszélyezteti, illetve az állat különös szenvedését vagy maradandó egészségkárosodását idézheti elő.
342. § (1) Aki
a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
*
(1a) Nem valósul meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti bűncselekmény a polgárok személyi- és
lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, amennyiben arra
a szállásadó hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezéssel kerül sor.
Hatályon kívül helyezett jogszabályok:
77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések
megszüntetéséről
Megjelent: MK 41/2022 (III.04) Hatályos: 2022. 03. 07.
Többek között hatályon kívül helyezi 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
Többek között hatályon kívül helyezi 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendeletet az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól
Visszavont Nemzeti Szabványok:
Általános
Matematika, természettudomány
Környezetvédelem, Egészségvédelem, Biztonság
Mezőgazdaság
MSZ EN 16590-2:2014 Angol nyelvű! Visszavont!
Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti
részei. 2. rész: Tervezési szakasz (ISO 25119-2:2010, módosítva)
Egészségügy
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MSZ EN ISO 15225:2016 Angol nyelvű! Visszavont!
Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítás. Az orvostechnikai eszközök adatszerkezetének
nómenklatúrája (ISO 15225:2016)
Élelmiszeripar
Gyártástechnika
Informatika, Irodagépek
MSZ EN ISO 14915-3:2003 Angol nyelvű! Visszavont!
Szoftverergonómia multimédiát használó interfészekhez. 3. rész: A médiumok kiválasztása és
kombinációja (ISO 14915-3:2002)
Elektrotechnika
MSZ EN 60664-5:2008 Angol nyelvű! Visszavont!
Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 5. rész: A legfeljebb 2 mm
méretű légközök és kúszóáramutak meghatározásának átfogó jellegű módszere (IEC 60664-5:2007)
MSZ EN 60634:1999 Visszavont!
Vizsgáló hőforráslámpák (HTS-lámpák) lámpatestek melegedésvizsgálatához (IEC 634:1993)
Elektronika
MSZ EN 130200:1993/A3:2000 Angol nyelvű! Visszavont!
Termékcsoport-előírás: Állandó kapacitású tantálkondenzátorok szilárd vagy nem szilárd elektrolittal
MSZ EN 130200:2000 Angol nyelvű! Visszavont!
Termékcsoport-előírás: Állandó kapacitású tantálkondenzátorok szilárd vagy nem szilárd elektrolittal
MSZ EN 130201:1993/A2:2001 Angol nyelvű! Visszavont!
Termékelőírás-űrlap: Állandó kapacitású, szilárd elektrolitú, porózus anódú tantálkondenzátorok
MSZ EN 130201:2001 Angol nyelvű! Visszavont!
Termékelőírás-űrlap: Állandó kapacitású, szilárd elektrolitú, porózus anódú tantálkondenzátorok (3.
ALCSALÁD)
MSZ EN 130202:1999 Angol nyelvű! Visszavont!
Termékelőírás-űrlap: Állandó kapacitású, nem szilárd elektrolitú, porózus anódú tantálkondenzátorok
(2. alcsalád)
MSZ EN 60679-6:2011 Angol nyelvű! Visszavont!
Ellenőrzött minőségű kvarcoszcillátorok. 6. rész: Kvarcoszcillátorok és SAW-oszcillátorok
fázisdzsitterének mérési módszere. Alkalmazási irányelvek (IEC 60679-6:2011)
Közúti Jármű
MSZ EN 13149-1:2005 Angol nyelvű! Visszavont!
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító és ellenőrző rendszerei. 1. rész: WORLDFIP-fogalmak és
alkalmazási előírások a fedélzeti adatátvitelhez
MSZ EN 13149-2:2005 Angol nyelvű! Visszavont!
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító és ellenőrző rendszerei. 2. rész: WORLDFIP kábelezési
jellemzők
MSZ EN 13149-4:2005 Angol nyelvű! Visszavont!
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító és ellenőrző rendszerei. 4. rész: Általános alkalmazású
szabályok a CAN-elvű adatátvitelhez
MSZ EN 13149-5:2005 Angol nyelvű! Visszavont!
Tömegközlekedés. Közúti járművek irányító és ellenőrző rendszerei. 5. rész: A CAN-elv kábelezési
előírásai
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MSZ EN 1646-2:2008 Angol nyelvű! Visszavont!
Szabadidő-lakójárművek. Lakóautók. 2. rész: Hasznos terhelés
MSZ EN 61851-22:2002 Angol nyelvű! Visszavont!
Villamos járművek vezetékes töltési rendszere. 22. rész: Váltakozó áramú töltőállomás villamos
járművekhez (IEC 61851-22:2001)
Gumi, Műanyag ipar
MSZ EN 12575:2000 Angol nyelvű! Visszavont!
Műanyagok. Hőre keményedő sajtolókeverékek. A szálnedvességi fok meghatározása lemezsajtoló
keverékben
MSZ EN 728:1998 Visszavont!
Műanyag csővezeték- és csatornarendszerek. Poliolefincsövek és csőidomok. Az oxidációs indukciós
idő mérése
MSZ EN 1612-2:2000+A1:2009 Angol nyelvű! Visszavont!
Műanyag- és gumiipari gépek. Reaktív anyagokat fröccsöntéssel feldolgozó gépek. 2. rész: Reaktív
anyagokat fröccsöntéssel feldolgozó gépcsoport biztonsági követelményei
Faipar
MSZ ISO 9086-1:1992 Visszavont!
A faanyagok fizikai és mechanikai vizsgálataival kapcsolatos fogalommeghatározások. Általános
fogalmak és makrostruktúra
Építőanyag, építés
MSZ EN 16236:2019 Visszavont!
Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és
üzemi gyártásellenőrzés
MSZ EN 1565-1:2000 Visszavont!
Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez
az épületszerkezeten belül. Sztirolkopolimer-keverékek (SAN+PVC). 1. rész: A csövek, a csőidomok
és a rendszer követelményei
Háttartás, szórakozás, Sport
MSZ EN 60335-2-61:2003/A11:2020 Angol nyelvű! Visszavont!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-61. rész: Hőtároló rendszerű,
helyiségfűtő készülékek kiegészítő követelményei
MSZ EN 14900:2006 Angol nyelvű! Visszavont!
Textil padlóburkoló anyagok. A textil szálbundahátoldal sűrűségének meghatározása
Kohászat
MSZ ISO 7788:1992 Visszavont!
Melegen hengerelt lemezek és szélesacélok felületi minősége és szállítási követelményei
Tűzdelem
Távközlés
MSZ EN 50289-1-13:2004 Angol nyelvű! Visszavont!
Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírásai. 1-13. rész: Villamos vizsgálati módszerek.
Összekötő kábelek, szerelvényekkel ellátott koaxiális kábelek, és előre szerelt kábelek csatolási
csillapítása vagy árnyékolási csillapítása
MSZ EN 50289-1-14:2004 Angol nyelvű! Visszavont!
Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírása. 1-14. rész: Villamos vizsgálati módszerek. A
csatlakoztatóegység csatolási csillapítása vagy árnyékolási csillapítása
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MSZ EN 50289-1-15:2004 Angol nyelvű! Visszavont!
Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírásai. 1-15. rész: Elektromágneses jellemzők. Átviteli
szakaszok és csatornák csatolási csillapítása (Laboratóriumi feltételek)
MSZ EN 50289-1-16:2007 Angol nyelvű! Visszavont!
Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírásai. 1-16. rész: Elektromágneses jellemzők.
Szerelvényekkel ellátott kábelek csatolási csillapítása (helyszíni feltételek)
MSZ EN 50599:2014 Angol nyelvű! Visszavont!
Általános kábelezési rendszerek. Előírás az EN 50173-4 szabvány szerinti szimmetrikus távközlési
kábelezések vizsgálataira. Árnyékolt egyenes összekötő kábelek és egyenes munkaterületi kábelek
D-osztályú alkalmazásokra. Termékelőírás
MSZ EN 50601:2014 Angol nyelvű! Visszavont!
Általános kábelezési rendszerek. Előírás az EN 50173-4 szabvány szerinti szimmetrikus távközlési
kábelezések vizsgálataira. Árnyékolatlan egyenes összekötő kábelek és egyenes munkaterületi
kábelek D-osztályú alkalmazásokra. Termékelőírás
MSZ EN 50602:2014 Angol nyelvű! Visszavont!
Általános kábelezési rendszerek. Előírás az EN 50173-4 szabvány szerinti szimmetrikus távközlési
kábelezések vizsgálataira. Árnyékolatlan egyenes összekötő kábelek és egyenes munkaterületi
kábelek E-osztályú alkalmazásokra. Termékelőírás
MSZ EN 50603:2014 Angol nyelvű! Visszavont!
Általános kábelezési rendszerek. Előírás az EN 50173-4 szabvány szerinti szimmetrikus távközlési
kábelezések vizsgálataira. Árnyékolt egyenes összekötő kábelek és egyenes munkaterületi kábelek Eosztályú alkalmazásokra. Termékelőírás
MSZ EN 50377-10-1:2008 Angol nyelvű! Visszavont!
Fénytávközlési rendszerekben alkalmazott csatlakozók és összekötő alkatrészek. Gyártmányelőírások.
10-1. rész: Szimplex MU-PC típus az IEC 60793-2-50 szerinti B1.1. és B1.3. osztályú, egymódusú
szálakhoz, cirkónium csatlakozócsappal, C kategória
MSZ EN 50377-10-2:2005 Angol nyelvű! Visszavont!
Fénytávközlési rendszerekben alkalmazott csatlakozók és összekötő alkatrészek. Gyártmányelőírások.
10-2. rész: MU-APC típus az IEC 60793-2 szerinti B1. osztályú, egymódusú szálakhoz
MSZ EN 50377-13-2:2011 Angol nyelvű! Visszavont!
Fénytávközlési rendszerekben alkalmazott csatlakozók és összekötő alkatrészek. Termékelőírások.
13-2. rész: Duplex LX.5-PC típus az IEC 60793-2-50 szerinti B1.1. és B1.3. osztályú, egymódusú
szállal végződtetve, cirkónium csatlakozócsappal, U kategória
MSZ EN 50377-13-3:2011 Angol nyelvű! Visszavont!
Fénytávközlési rendszerekben alkalmazott csatlakozók és összekötő alkatrészek. Termékelőírások.
13-3. rész: Duplex LX.5-APC típus az IEC 60793-2-50 szerinti B1.1. és B1.3. osztályú, egymódusú
szállal végződtetve, cirkónium csatlakozócsappal, U kategória
MSZ EN 50378-3-1:2008 Angol nyelvű! Visszavont!
Fénytávközlési rendszerekben alkalmazott passzív alkatrészek. Gyártmányelőírások. 3-1. rész:
100/200 GHz-es DWDM-modul az IEC 60793-2-50 szerinti B1.1. és B1.3. osztályú, egymódusú szállal
végződtetve
MSZ EN 60874-17:2001 Angol nyelvű! Visszavont!
Fényvezető szálak és kábelek csatlakozói. 17. rész: Fényvezető csatlakozók termékcsoport-előírása.
F-05 típus (frikciós rögzítés) (IEC 60874-17:1995 + 1996. májusi helyesbítés)
Magyar nyelven megjelent, bevezetett nemzeti szabványok
Matek, természettudomány
Szolgáltató
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Környezet, Egészség, Biztonság
MSZ EN ISO 14122-4:2017 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 4. rész: Rögzített létrák (ISO 141224:2016)
Egészségügy
Elektronika
MSZ EN IEC 60670-1:2021
Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos
szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60670-1:2015)
MSZ EN IEC 60670-1:2021/A11:2021
Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos
szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN IEC 60670-1:2022 EV
Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos
szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60670-1:2015 + A11:2021) EGYESÍTETT
VÁLTOZAT
Világitástechnika
Energia
Faipar
Építőanyag, építés
MSZ EN 12390-2:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása
Élelmiszeripar
MSZ EN 15662:2018
Növényi eredetű élelmiszerek. Peszticid szermaradékok meghatározásának multimódszere
acetonitriles extrakciót/szétválasztást és diszperziós SPE-tisztítást követő GC- és LC-alapú
vizsgálattal. Moduláris QuEChERS-módszer
Gumi, Műanyag ipar
Gyártástechnika
Távközlés, Audio és videotechnika
Vállalatszervezés
MSZ ISO 22095:2022
Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek
Védőeszköz
Vegyipar
Anyagmozgató berendezések, felvonók
Mezőgazdaság
MSZ 16636:2022
Sarangolt fatermékek számbavétele és átvétele. Papírfára, forgácsfára és szerhasábfára vonatkozó
követelmények
Vasút
Kőolaj ipar és vele kapcsolatos technika
Háztartás, Kereskedelem, Sport

Angol nyelven megjelent magyar nemzeti szabványok
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Megjelent ebben a hónapban:
MSZ EN ISO 10286:2022 Angol nyelvű!
Gázpalackok. Szakszótár (ISO 10286:2021)
2015 helyett
MSZ ISO 690:2022 Angol nyelvű!
Információ és dokumentáció. Irányelvek az információforrások bibliográfiai hivatkozásaihoz és
idézéseihez
2018 helyett
MSZ CEN/TS 17091:2022 Angol nyelvű!
Válságkezelés. Útmutató stratégiai képességek kialakításához
MSZ ISO 22095:2022
Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek
MSZ CEN/TR 17014-101:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus közbeszerzés. Üzleti együttműködési interfészek (BII-k), e-pályáztatás. 101. rész:
Áttekintés
MSZ CEN/TR 17015-101:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus közbeszerzés. Üzleti együttműködési interfészek (BII-k), e-katalógus. 101. rész:
Áttekintés
MSZ CEN/TR 17016-101:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus közbeszerzés. Üzleti együttműködési interfészek (BII-k), e-megrendelés. 101. rész:
Áttekintés
MSZ CEN/TR 17017-101:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus közbeszerzés. Üzleti együttműködési interfészek (BII-k), e-teljesítés. 101. rész: Áttekintés
MSZ CEN/TS 16850:2022 Angol nyelvű!
Társadalmi és polgári biztonság. Útmutató az egészségügyi létesítmények biztonságirányításához
MSZ CEN/TS 17159:2022 Angol nyelvű!
Társadalmi és polgári biztonság. Útmutató az egészségügyi létesítményekben előforduló veszélyes
anyagok (CBRNE-k) biztonságához
MSZ EN 60601-1:2006/A2:2022 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre
vonatkozó általános követelmények (IEC 60601-1:2005/A2:2020)
2017 módosítása
MSZ EN IEC 80001-1:2022 Angol nyelvű!
Kockázatmenedzsment alkalmazása informatikai hálózatokba csatlakoztatott orvostechnikai eszközök
esetén. 1. rész: Hálózatba kapcsolt orvostechnikai eszközök vagy egészségügyi szoftverek
biztonsága, hatékonysága és rendszerbiztonsága az implementálás és használat során (IEC 800011:2021)
2011 helyett, de az még 2024. 10. 26-ig érvényes
MSZ EN IEC 80601-2-77:2022 Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-77. rész: Robotokkal támogatott sebészeti készülékek alapvető
biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 80601-2-77:2019)
MSZ EN ISO 19085-2:2022 Angol nyelvű!
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 2. rész: Nyomógerendás, vízszintes lapszabász-körfűrészgép (ISO
19085-2:2021)
2018 helyett
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MSZ EN ISO 19085-14:2022 Angol nyelvű!
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 14. rész: Marógépek négyoldali megmunkáláshoz (ISO 1908514:2021)
2013 helyett
MSZ EN ISO 19085-15:2022 Angol nyelvű!
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 15. rész: Sajtók (ISO 19085-15:2021)
MSZ EN ISO 19085-16:2022 Angol nyelvű!
Famegmunkáló gépek. Biztonság. 16. rész: Asztalos szalagfűrészek és visszavágó szalagfűrészek
(ISO 19085-16:2021)
2013 helyett
MSZ EN 60335-2-15:2016/A12:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-15. rész: Folyadékmelegítő
készülékek kiegészítő követelményei
2016 módosítása
MSZ EN 60335-2-15:2016/A2:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-15. rész: Folyadékmelegítő
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-15:2012/A2:2018)
2021 módosítása
MSZ EN 60335-2-21:2021/A1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-21. rész: Tárolórendszerű
vízmelegítők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-21:2012/A1:2018)s
2016 módosítása
MSZ EN 60335-2-61:2003/A12:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-61. rész: Hőtároló rendszerű,
helyiségfűtő készülékek kiegészítő követelményei
2005 módosítása
MSZ EN IEC 60704-1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás meghatározási módszere. 1. rész:
Általános követelmények (IEC 60704-1:2021)
2011 és 2013 helyett
MSZ EN IEC 60695-2-13:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-13. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos
gyulladási hőmérsékletének (GWIT) vizsgálati módszere (IEC 60695-2-13:2021)
2012 és 2014 helyett, de azok még 2024. 09. 28-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60695-9-2:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 9-2. rész: A láng felületi terjedése. A vizsgálati módszerek
összefoglalása és fontossága (IEC 60695-9-2:2021)
2015 helyett, de az még 2024. 09. 29-ig érvényes
MSZ EN 1366-3:2022 Angol nyelvű!
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 3. rész: Átvezetések áttörésihézag-tömítései
2009 helyett
MSZ EN 1366-11:2018+A1:2022 Angol nyelvű!
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 11. rész: Kábelrendszerek tűzvédelmi
szerkezetei és kiegészítő komponensei
2018 helyett
MSZ EN IEC 60695-6-1:2022 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános útmutató (IEC
60695-6-1:2021)
2005 és 2011 helyett, de azok még 2024. 09. 29-ig érvényesek
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MSZ EN IEC 61788-23:2022 Angol nyelvű!
Szupravezetés. 23. rész: A maradékellenállás-arány mérése. Üreglépcsős Nb-szupravezetők
maradékellenállás-aránya (IEC 61788-23:2021)
2019 helyett, de az még 2024. 09. 27-ig érvényes
MSZ EN 62586-2:2017/A1:2022 Angol nyelvű!
A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendszerekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és
bizonytalansági követelmények (IEC 62586-2:2017/AMD1:2021)
2018 módosítása
MSZ EN IEC 61010-2-051:2022 Angol nyelvű!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre
és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei (IEC 61010-2-051:2018)
2015 helyett, de az még 2024. 08. 02-ig érvényes
MSZ EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-051. rész: Elegyítésre
és keverésre szolgáló laboratóriumi készülékek kiegészítő követelményei
2022 módosítása
MSZ EN IEC 61010-2-061:2022 Angol nyelvű!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus
porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek kiegészítő követelményei
(IEC 61010-2-061:2018)
2015 helyett, de az még 2022. 08. 02-ig érvényes
MSZ EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-061. rész: Termikus
porlasztással és ionizációval működő laboratóriumi atomspektrométerek kiegészítő követelményei
2022 módosítása
MSZ EN ISO 11114-2:2022 Angol nyelvű!
Gázpalackok. A palack- és a szelepanyagok összeférhetősége a gáztartalommal. 2. rész: Nemfémes
anyagok (ISO 11114-2:2021)
2013 helyett
MSZ EN ISO 11439:2013/A1:2022 Angol nyelvű!
Gázpalackok. Földgázhajtású gépjárművek fedélzeti nagynyomású palackjai. 1. módosítás (ISO
11439:2013/Amd 1:2021)
2013 módosítása
MSZ EN 13941-1:2019+A1:2022 Angol nyelvű!
Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű,
egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 1. rész: Tervezés
2019 helyett
MSZ EN 13941-2:2019+A1:2022 Angol nyelvű!
Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok hőszigetelt, kötött köpenyű,
egyszeres és ikercsőrendszereinek tervezése és létesítése. 2. rész: Létesítés
2019 helyett
MSZ EN IEC 62841-4-5:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek.
Biztonság. 4-5. rész: Ollós típusú fűnyírók kiegészítő követelményei (IEC 62841-4-5:2021)
MSZ EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek.
Biztonság. 4-5. rész: Ollós típusú fűnyírók kiegészítő követelményei
2022 módosítása
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MSZ EN 12732:2022 Angol nyelvű!
Gázinfrastruktúra. Acélcsövek hegesztése. Funkcionális követelmények
2014 helyett
MSZ EN 15502-1:2022 Angol nyelvű!
Gáztüzelésű fűtőkazánok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok
2015 helyett
MSZ EN 50524:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos inverterek adatlapja
2009 helyett, de az még 2024. 07. 26-ig érvényes
MSZ EN 62920:2017/A1:2022 Angol nyelvű!
Fotovillamos energiatermelő rendszerek. Áramátalakító berendezések EMC-követelményei és
vizsgálati módszerei (IEC 62920:2017/A1:2021)
2018 módosítása
MSZ EN IEC 60674-3-1:2022 Angol nyelvű!
Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 1. lap: Biaxiálisan
orientált polipropilén- (PP-) fólia kondenzátorokhoz (IEC 60674-3-1:2021)
1999 és 2012 helyett, de azok még 2024. 09. 29-ig érvényesek
MSZ EN IEC 61316:2022 Angol nyelvű!
Vezetékdobos hosszabbítók ipari célra (IEC 61316:2021)
2000 helyett, de az még 2024. 08. 12-ig érvényes
MSZ EN 61534-21:2014/A1:2022 Angol nyelvű!
Áramvezető sínrendszerek. 21. rész: Falra és mennyezetre szerelhető áramvezető sínrendszerek
kiegészítő követelményei (IEC 61534-21:2014/AMD1:2021)
2015 módosítása
MSZ EN 61534-21:2014/A11:2022 Angol nyelvű!
Áramvezető sínrendszerek. 21. rész: Falra és mennyezetre szerelhető áramvezető sínrendszerek
kiegészítő követelményei
2015 módosítása
MSZ EN 61534-22:2014/A1:2022 Angol nyelvű!
Áramvezető sínrendszerek. 22. rész: Padlón vagy padló alatt szerelhető áramvezető sínrendszerek
kiegészítő követelményei (IEC 61534-22:2014/AMD1:2021)
2015 módosítása
MSZ EN 61534-22:2014/A11:2022 Angol nyelvű!
Áramvezető sínrendszerek. 22. rész: Padlón vagy padló alatt szerelhető áramvezető sínrendszerek
kiegészítő követelményei
2015 módosítása
MSZ EN IEC 60317-84:2022 Angol nyelvű!
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 84. rész: Poli(észter-imid) zománcozású, kör szelvényű
rézhuzal, 200-as hőállósági osztály (IEC 60317-84:2021)
MSZ EN 50520:2020/A1:2022 Angol nyelvű!
Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére, valamint
figyelmeztető helyzetjelzésére
2021 módosítása
MSZ EN IEC 60670-1:2022 EV
Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos
szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60670-1:2015 + A11:2021) EGYESÍTETT
VÁLTOZAT
2016 helyett, de az még 2023. 04. 09-ig érvényes
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MSZ EN IEC 60320-1:2022 Angol nyelvű!
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC
60320-1:2021)
2016 és 2021 helyett, de azok még 2024. 08. 31-ig érvényesek
MSZ EN 61009-1:2012/A13:2022 Angol nyelvű!
Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló használatra (RCBO-k). N
melléklet. Az egy hibaáram-védelmi funkcióból és több önálló, kétpólusú túláramvédelmi funkcióból
álló RCBO-k kiegészítő követelményei és vizsgálatai
2013 módosítása
MSZ EN IEC 60255-187-1:2022 Angol nyelvű!
Mérőrelék és védelmi készülékek. 187-1. rész: A differenciálvédelem működési követelményei.
Motorok, generátorok és transzformátorok fékezett és nem fékezett differenciálvédelme (IEC 60255187-1:2021)
MSZ EN IEC 62271-101:2022 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 101. rész: Szintetikus vizsgálat (IEC 62271101:2021)
2013 és 2018 helyett, de azok még 2024. 08. 31-ig érvényesek
MSZ EN IEC 62271-112:2022 Angol nyelvű!
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 112. rész: Távvezetékek másodlagos ívoltásához
használt, váltakozó áramú, gyors földelőkapcsolók (IEC 62271-112:2021)
2014 helyett, de az még 2024. 08. 17-ig érvényes
MSZ EN IEC 60238:2018/A2:2022 Angol nyelvű!
Edison-menetes lámpafoglalatok (IEC 60238:2016/A2:2020)
2018 módosítása
MSZ EN 62922:2017/A1:2022 Angol nyelvű!
Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra. Működési követelmények (IEC
62922:2016/AMD1:2021)
2017 módosítása
MSZ CLC IEC/TS 60034-30-2:2022 Angol nyelvű!
Villamos forgógépek. 30-2. rész: Változtatható fordulatszámú, váltakozó áramú motorok hatásfok
szerinti osztályai (IE-kód) (IEC/TS 60034-30-2:2016)
MSZ CLC IEC/TS 60034-32:2022 Angol nyelvű!
Villamos forgógépek. 32. rész: Az állórésztekercsfej rezgésének mérése formázott tekercsek esetén
(IEC/TS 60034-32:2016)
MSZ EN 50708-1-2:2022 Angol nyelvű!
Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 1-2. rész: Közös rész. Az
energetikai teljesítőképesség értékelése
MSZ EN 50342-1:2015/A2:2022 Angol nyelvű!
Indító ólomakkumulátorok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek
2016 módosítása
MSZ EN 62133-2:2017/A1:2022 Angol nyelvű!
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Hordozható
berendezésekhez használandó, hordozható, zárt akkumulátorcellák és azokból összeállított
akkumulátortelepek biztonsági követelményei. 2. rész: Lítiumrendszerek (IEC 621332:2017/AMD1:2021)
2017 módosítása
MSZ EN IEC 63218:2022 Angol nyelvű!
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Lítiumion, nikkelkadmium és nikkel-fémhidrid akkumulátorcellák és -telepek hordozható alkalmazásokhoz. Irányelvek a
környezetvédelmi szempontokhoz (IEC 63218:2021)
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MSZ CLC/TR 60079-33:2022 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 33. rész: Gyártmányok védelme különleges védelemmel, „s” (IEC 6007933:2012)
MSZ EN 13757-1:2022 Angol nyelvű!
Mérőeszközök kommunikációs rendszerei. 1. rész: Adatcsere
2015 helyett
MSZ CEN/TR 16931-4:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 4. rész: Irányelvek az elektronikus számlák átviteli szintű átjárhatóságához
MSZ CEN/TR 16931-5:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 5. rész: Útmutató az ágazati vagy országkiterjesztések használatához az EN
16931-1-hez kapcsolódóan, valamint a valós környezetben alkalmazandó módszertan
MSZ CEN/TR 16931-6:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 6. rész: Az EN 16931-1 vizsgálatának eredménye a végfelhasználói
gyakorlati alkalmazás tekintetében
MSZ CEN/TS 16931-3-1:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 3-1. rész: Módszertan az elektronikus számla fő elemeinek leképezési
szabályaihoz
MSZ CEN/TS 16931-3-2:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 3-2. rész: Az ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) szerinti számla- és jóváírási értesítés
leképezési szabálya
MSZ CEN/TS 16931-3-3:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 3-3. rész: Az UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B leképezési szabálya
MSZ CEN/TS 16931-3-4:2022 Angol nyelvű!
Elektronikus számlázás. 3-4. rész: Az UN/EDIFACT INVOIC D16B leképezési szabálya
MSZ EN 13760:2022 Angol nyelvű!
LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer személy- és teherszállító
gépjárművekhez. Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek
MSZ EN 13760:2022 Angol nyelvű!
LPG-berendezések és -tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer személy- és teherszállító
gépjárművekhez. Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek
MSZ EN ISO 11592-2:2022 Angol nyelvű!
Kishajók. A maximális hajtásteljesítmény meghatározása a manőverezési sebesség használatával. 2.
rész: 8 m és 24 m közötti hosszúságú kishajók (ISO 11592-2:2021)
MSZ EN 2755:2022 Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. Önkenő gömbcsukló korrózióálló acélból. Fokozott terhelés környezeti
hőmérsékleten. Műszaki specifikáció
2010 helyett
MSZ 16636:2022
Sarangolt fatermékek számbavétele és átvétele. Papírfára, forgácsfára és szerhasábfára vonatkozó
követelmények
1992 helyett
MSZ EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-76. rész: Villamos karám energiaellátó
egységeinek kiegészítő követelményei
2011 helyett, de az még 2024. 09. 20-ig érvényes
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MSZ EN IEC 60335-2-76:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-76. rész: Villamos karám energiaellátó
egységeinek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-76:2018 + COR1:2018)
2005, 2006 és 2015 helyett, de azok még 2024. 09. 20-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-76. rész: Villamos karám energiaellátó
egységeinek kiegészítő követelményei
2022 módosítása
MSZ EN ISO 4254-6:2020/A11:2022 Angol nyelvű!
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező- és folyékonytrágya-kijuttató gépek
2020 módosítása
MSZ EN ISO 11680-1:2022 Angol nyelvű!
Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész:
Beépített belső égésű motoros gépek (ISO 11680-1:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 11680-2:2022 Angol nyelvű!
Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész:
Háton hordott hajtóegységű gépek (ISO 11680-2:2021)
2012 helyett
MSZ EN IEC 60335-2-87:2020/A1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-87. rész: Villamos állatkábító
készülékek kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-87:2016/A1:2018)
2020 módosítása
MSZ EN 13870:2015+A1:2022 Angol nyelvű!
Élelmiszeripari gépek. Vágó- és darabológépek. Biztonsági és higiéniai követelmények
2016 helyett
MSZ EN ISO 12543-2:2022 Angol nyelvű!
Építészeti üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 2. rész: Rétegelt biztonsági üveg (ISO
12543-2:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 12543-3:2022 Angol nyelvű!
Építészeti üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 3. rész: Rétegelt üveg (ISO 12543-3:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 12543-4:2022 Angol nyelvű!
Építészeti üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 4. rész: A tartósság vizsgálati módszerei
(ISO 12543-4:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 12543-5:2022 Angol nyelvű!
Építészeti üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 5. rész: Méretek és szélmegmunkálás
(ISO 12543-5:2021)
2012 helyett
MSZ EN ISO 12543-6:2022 Angol nyelvű!
Építészeti üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 6. rész: Megjelenés (ISO 12543-6:2021)
2012 helyett
MSZ EN 508-1:2022 Angol nyelvű!
Fémlemez tetőfedő és falburkoló termékek. Önhordó acél-, alumínium- vagy korrózióálló acéllemez
tetőfedő termékek műszaki előírásai. 1. rész: Acél
2014 helyett
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MSZ EN 508-3:2022 Angol nyelvű!
Fémlemez tetőfedő és falburkoló termékek. Önhordó acél-, alumínium- vagy korrózióálló acéllemez
tetőfedő termékek műszaki előírásai. 3. rész: Korrózióálló acél
2008 helyett
MSZ EN 1529:2022 Angol nyelvű!
Ajtólapok. Magasság, szélesség, vastagság és derékszögűség. Tűrési osztályok
2001 helyett
MSZ EN 12453:2017+A1:2022 Angol nyelvű!
Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága.
Követelmények és vizsgálati módszerek
2017 helyett
MSZ EN 15805:2022 Angol nyelvű!
Makroszűrők általános szellőztetési célra. Szabványos méretek
2010 helyett
MSZ EN 14459:2022 Angol nyelvű!
Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő égők és készülékek biztonsági és
vezérlőberendezései. Elektronikai rendszerek szabályozási és vezérlési funkciói. Osztályozási és
értékelési módszerek
2016 helyett
MSZ EN 1527:2019+A1:2022 Angol nyelvű!
Zárak és épületvasalatok. Tolóajtók és harmonikaajtók vasalatai. Követelmények és vizsgálati
módszerek
2020 helyett
MSZ EN 12320:2022 Angol nyelvű!
Zárak és épületvasalatok. Függőzárak és függőzárveretek. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 16867:2020+A1:2022 Angol nyelvű!
Zárak és épületvasalatok. Mechatronikus bútorzárak. Követelmények és vizsgálati módszerek
2020 helyett
MSZ EN 1463-1:2022 Angol nyelvű!
Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. 1. rész:
Teljesítménykövetelmények új állapotban
2009 helyett, de az még 2023. 09. 30-ig érvényes
MSZ EN IEC 60335-2-25:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-25. rész: Mikrohullámú sütők
kiegészítő követelményei, beleértve a kombinált mikrohullámú sütőket is (IEC 60335-2-25:2020)
2013, A1/2016 és A2/2016 helyett, de azok még 2024. 09. 27-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-25. rész: Mikrohullámú sütők
kiegészítő követelményei, beleértve a kombinált mikrohullámú sütőket is
2022 módosítása
MSZ EN IEC 60335-2-90:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-90. rész: Nagykonyhai mikrohullámú
sütők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-90:2015)
2006 és A11/2006 helyett, de azok még 2024. 10. 01-ig érvényesek
MSZ EN IEC 60335-2-110:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-110. rész: Behelyezhető vagy
érintkező applikátorral felszerelt nagykonyhai mikrohullámú készülékek kiegészítő követelményei (IEC
60335-2-110:2013)
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MSZ EN IEC 60335-2-90:2021/A1:2022 Angol nyelvű!
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-90. rész: Nagykonyhai mikrohullámú
sütők kiegészítő követelményei (IEC 60335-2-90:2015/A1:2019)
2022 módosítása
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